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Els espectacles del Teatre-Auditori ajornats pel coronavirus ja tenen nova data
El Teatre-Auditori ha fet públiques les dates previsibles de les
activitats i espectacles del març que s'han ajornat per evitar el
contagi del coronavirus, seguint les directrius del decret
d'estat d'alarma. L'equipament santcugatenc recorda que les
noves dates estan subjectes a l'evolució de la pandèmia i a les
indicacions de les autoritats sanitàries. Les persones que ja
tenen les entrades a aquests espectacles podran fer-les servir
per a la nova data, en cas que no hi puguin assistir ho hauran
de
notificar
enviant
un
correu
electrònic
a
teatre-auditori@santcugat.cat abans del 5 de maig. El
Teatre-Auditori romandrà tancat fins a nou avís.

Tot i que la majoria dels espectacles que havien de tenir lloc aquest març a l'equipament santcugatenc han
pogut ser reagendats, encara en queda alguna activitat pendent per trobar nova data i, en altres casos, s'han
hagut de cancel·lar. Així queda la previsió:
Ana Häsler amb la Simfònica - Dijous, 14 de maig de 2020 a les nou de la nit. El Kanka - Divendres, 13 de
novembre de 2020 a les nou de la nit. Paco Ibáñez - Diumenge, 10 de gener de 2021 a les set de la tarda. IT
Dansa - Dissabte, 17 d'abril de 2021 a les sis de la tarda. Jorge Blass - Dissabte, 29 de maig de 2021 a les nou
de la nit. 'Això ja ho he viscut' - Pendent de nova data. Nomad. Sidi Larbi Cherkaoui - Pendent de nova data.
Blaumut - Cancel·lat.
Les entrades ja adquirides són vàlides per a la nova data
Tots els espectadors que tinguin les entrades als concerts i espectacles ajornats podran fer-les servir per a la
nova data. En el cas que no s'hi pugui assistir, cal enviar un correu electrònic a teatre-auditori@santcugat.cat
abans del 5 de maig. L'equipament santcugatenc es compromet a efectuar la devolució de l'import de l'entrada
al més aviat possible. L'import dels tiquets adquirits de forma presencial es retornarà de seguida que quedi
restablert el servei de taquilla.
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